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 آباد اصفهان نجف

 
 قارنهو حسینعلی اسدی  آبادیرسول جاللی جالل
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 (29/81/8931: تاریخ پذیرش -29/7/8931: تاریخ دریافت)

 

 چکیده

منظور  این پژوهش به. استکه تنوع باالیی برای آن گزارش شده باشد میران ایدر ی کشت شده ها ترین میوه از قدیمییکی انار 

اکبری، گـر، پوست قرمز، گالبی، سورهی،  علی)نار محلی ا رقم هشتدر شیمیایی میوه بیوشناسی و  ریخت خصوصیاتبررسی 

و صفات مورد نظر برداشت مرحله رسیدگی کامل های انار در  میوه. انجام شدآباد اصفهان  در نجف( سرخی میرزایی، یزدانی و لپ

 در بین ارقام مورد بررسی رقم پوست قرمز دارای بیشترین وزن صد آریل .گیری شدند های استاندارد اندازه بر اساس روش

بیشترین اکبری دارای  رقم علی. گیری شد در رقم گر اندازه( متر میلی 78/4)بیشترین ضخامت پوست میوه . بود (گرم 2/41)

قابل  یتهو اسید( گرم 811گرم در  میلی 12/11)، ترکیبات فنولیک (گرم 811گرم در  میلی 48/8) آنتوسیانین کلمقادیر 

ارقام  صفت شاخص رسیدگی بود وربوط به مفنوتیکی بیشترین ضریب تغییرات  .دبو (گرم 811گرم در  میلی 12/8) تیتراسیون

اکبری و  ارقام علیتوان  طور کلی می به .بودندمقادیر این صفت ترین  بیشترین و کمدارای ترتیب  اکبری، به سرخی و علی لپ

  .دنموعنوان ارقام برتر معرفی  هصفات مطلوب بمقادیر باالتری از دلیل داشتن  را بهسورهی 
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 مقدمه

ای  از درختان میوه .Punica granatum L انار با نام علمی

ایران  .شده است که از دیرباز در ایران کشت و کار می است

باشد، به  ترین ذخایر ژنتیکی انار در جهان می دارای غنی

و ایران را  باشد ی مینظیر تنوع بیدارای که  طوری

و  8سرخوش) اند موطن اصلی انار نام بردهخاستگاه و 

های مختلف این گیاه شامل دانه،  قسمت (.2112همکاران، 

های آن دارای ترکیبات  پوست، گل، برگ و ریشه

بیوشیمیایی متعددی هستند که خواص دارویی متفاوتی 

  طور گسترده های انار به میوه(. 8934میرجلیلی، ) دارند

مورد استفاده قرار  شده و یا فرآوری خوری صورت تازه به

بخش خوراکی میوه انار، پوشش گوشتی شده . گیرند می

بذر است که آریل نام دارد و بیشترین درصد وزن میوه را 

این  (.2117همکاران،  و 2قارنهاسدی) دهد تشکیل می

و  ایییبیوشیممیوه به دلیل داشتن ترکیبات ارزشمند 

ترین  عنوان یکی از مهم به نقش مؤثر آن در سالمتی انسان

و روز به روز بر اهمیت  ها مورد توجه قرار گرفته است یوهم

 . شود آن افزوده می

انار به دلیل داشتن مقادیر باالی ترکیبات  های میوه

فنولیک، آنتوسیانین و ویتامین ترکیبات بیوشیمیایی مانند 

 اکسیدانی معرفی شده است آنتیث از منابع غنی و طبیعی 

نشان مطالعات پیشین (. 2181و همکاران،  9عباس)

فعالیت میزان سزایی بر  هثیر بأند که رقم ت ا هداد

های فیزیکوشیمیایی مانند  اکسیدانی و ویژگی آنتی

مواد  ،دیتهیخشک، اسه میزان ماد ،ضخامت پوست میوه

ترکیبات ی امحتو ،قابل تیتراسیون یتهاسید ،جامد محلول

و همکاران،  4ازکان) آنتوسیانین داردمیزان و  کفنولی

 ها در ویژگیاین  (.2113و همکاران،  1نژاد؛ موسوی2111

 ندکن کیفیت و بازارپسندی میوه را تعیین می مجموع

 (.2181و همکاران،  2فر تهرانی)

با یازده رقم تجاری انار در منطقه ساوه  ،ای در مطالعه

کمی و کیفی میوه مورد ارزیابی قرار  صفات 22استفاده از 

تنوع باالیی در بین صفات مورد ارزیابی از  که ندگرفت

ها صفات  همچنین بر اساس تجزیه عامل. دبرخوردار بودن

شش گروه عاملی قرار گرفتند که در مجموع مؤثر در 

                                                             
1. Sarkhosh  
2. Asadi-Gharneh 
3. Abbas  
4. Ozgen  
5. Mousavinejad  

6. Tehranifar  

تاتاری و ) درصد واریانس کل را توجیه کردند 3/39

 (.8931همکاران، 

ها و  برخی از ژنوتیپ( 8932)ادبی فیروزجانی و همکاران 

در شمال کشور را با استفاده از صفات انار ارقام تجاری 

مورفولوژیکی مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادند و 

داری بین صفات کمی و کیفی گزارش  های معنی تفاوت

برای تعیین تعداد  هاایشان از روش تجزیه عامل. کردند

ها و تفکیک  گذار بین ارقام و ژنوتیپتأثیراصلی  های عامل

 . ها استفاده کردند دهنده عامل صفات تشکیل

انار استان های  ژنوتیپجهت ارزیابی در پژوهش انجام شده 

 ،لرستان با استفاده از صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی

داری در بیشتر صفات مورد بررسی نشان  اختالف معنی

تنوع برای میزان ویتامین ث، وزن  بیشترینداده شد که 

سپهوند و همکاران، )وه و میزان اسیدیته آب میوه بود می

8932.) 

در پژوهشی دیگر تنوع ژنتیکی برخی ارقام انار ایران با 

استفاده از بیست صفت مورفولوژیک مربوط به گل، برگ و 

بین ارقام از لحاظ که نشان داد  نتایج. میوه ارزیابی شدند

داری وجود دارد و  ی مورفولوژیک تفاوت معنیها ویژگی

بیشترین ضریب تغییرات مربوط به صفات تعداد آریل در 

. میوه، وزن میوه، وزن آریل و پوست میوه گزارش شد

های اصلی نیز صفات مورفولوژیک را به  تجزیه به عامل

  (.8932زارعی و همکاران، )تقسیم کرد هشت گروه عاملی 

با  ارقام محلی انار در کشور تونستنوع ژنتیکی بررسی 

باالیی های فیزیکی و بیوشیمیایی، تنوع  استفاده از ویژگی

های  این محققان در نتایج بررسی. را در بین ارقام نشان داد

های میوه نقش بیشتری در  ویژگیکه خود عنوان کردند 

، 7مارس و ماراکچی) جداسازی ارقام انار از یکدیگر دارند

8333.) 

نتیکی انارهای موجود در کرمانشاه با استفاده از نوع ژت

نشان داد که شناسی و نشانگرهای مولکولی  صفات ریخت

های مختلف جای گرفتند  نام یک منطقه در گروه ارقام هم

 . (8932قربانی و همکاران، ) بندی نشدند و با هم گروه

ضمن ( 2182)و همکاران  1نعمتی ای دیگر،در مطالعه

شده در ایران با  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انار کشت

 شناسی و بیوشیمیایی میوه های ریخت استفاده از ویژگی

،شده گیری دریافتند که در میان همه صفات کمی اندازه

                                                             
7. Mars and Marrakchi  

8. Nemati  
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ترکیبات فنولیک و میزان محتوای اسیدیته آب میوه، 

باالتری بوده که این امر  آنتوسیانین دارای ضریب تغییرات

دهنده نقش بیشتر این صفات در تنوع ارقام مورد  نشان

 .بررسی است

که ایران خاستگاه و موطن اصلی انار و مرکز  با توجه به این

لفی از آن در کشور تنوع ژنتیکی انار بوده و ارقام مخت

از ذخایر غنی و منابع ژنتیکی ارزشمند این  کهوجود دارند 

روند و همواره گردآوری و شناسایی ارقام  شمار می میوه به

های  و از گام های مهم هر کشور ها از اولویت و ژنوتیپ

است، در این های پیشرفت آن محصول  اساسی در برنامه

شناسی و  ریخت ترین خصوصیات مطالعه برخی از مهم

هشت رقم از ارقام محلی انار موجود در میوه بیوشیمیایی 

عنوان بخش  آباد استان اصفهان که به شهرستان نجف

روند و  کوچکی از خزانه ژنتیکی انار کشور به شمار می

ها انجام نشده است،  تاکنون مطالعه جامعی درخصوص آن

میایی های بیوشی بررسی ویژگی. مورد بررسی قرار گرفتند

ها،  های منحصر به فرد آن بر اساس ویژگی مختلف ارقام

امکان گزینش ارقام برتر برای اهداف خاص را میسر 

 .سازد می

 

 ها مواد و روش
مختلف انار مورد  رقمهشت  و سالم رسیده های میوه

اکبری، گـر،  علیارقام محلی  شامل بررسی در این پژوهش

 ،سرخی یزدانی و لپ پوست قرمز، گالبی، سورهی، میرزایی،

بر اساس  8931از اواخر مهرماه تا اواسط آبان ماه سال 

آباد  از انارستان روستای جاللها  زمان بلوغ تجاری میوه

این . برداشت گردیدآباد اصفهان  واقع در شهرستان نجف

ترین  هکتار، یکی از بزرگ 921با مساحت انارستان 

کیلومتری  27 فاصله و در باشد های ایران می انارستان

 81درجه و  18با طول جغرافیایی  غرب شهر اصفهان

درجه  92دقیقه و  92دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 

آباد واقع شده است و  در جنوب شهرستان نجفو شمالی 

. باشد متر می 8211ن از سطح دریا ارتفاع متوسط آ

متوسط درجه حرارت سالیانه، حداکثر مطلق درجه حرارت 

ین ماه سال و حداقل مطلق درجه حرارت در تر در گرم

درجه  -8/1و  2/91، 81/81ترتیب  سردترین ماه سال به

 91/817گراد و میزان متوسط بارندگی سالیانه نیز  سانتی

خاک مزرعه دارای بافت شنی . گزارش شده استمتر  میلی

زیمنس  دسی 11/1نیز  نلومی و میزان هدایت الکتریکی آ

 .بود 12/7بر متر با اسیدیته 

درخت اصله  پنجدر هر تکرار های میوه  برای بررسی ویژگی

تصادفی  طور بهاز جهات مختلف ها  انتخاب شد و میوه

ساله و  1درختان در زمان اجرای آزمایش . ندبرداشت شد

 1ها  متر و بین ردیف 4فاصله کشت درختان روی ردیف 

شده در همان روز برای  برداشتهای  میوه. متر بود

شناسی و بیوشیمیایی به  گیری صفات ریخت اندازه

آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

های  و در هر رقم میوهمنتقل ( خوراسگان)اصفهان 

ها  و بررسی سوخته، ترکیده و زخمی حذف شدند آفتاب

یوه برش عرضی م. های سالم انجام شد فقط بر روی میوه

 8مورد بررسی در این پژوهش در شکل انار  های رقمدر 

 .نشان داده شده است

 شناسی میوه گیری خصوصیات ریخت اندازه
از هر رقم و شناسی میوه،  برای بررسی خصوصیات ریخت

 تصادفی انتخاب شد و طور عدد میوه به 81در هر تکرار 

تعداد دانه در هر میوه. گیری شدند ها اندازه های آن ویژگی
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میوه شامل  ظاهریگیری خصوصیات  شمارش و برای اندازه

از  ضخامت پوست میوه، طول و قطر تاج، طول و قطر میوه

کولیس دیجیتالی و صفات وزن میوه، وزن پوست و وزن 

پس . استفاده شد 118/1آریل از ترازوی دیجیتالی با دقت 

گیری دستی  میوه ها با یک دستگاه آب گیری از آریل از آب

 گیری شد اندازهفرمول زیر ر اساس ب آب میوه درصد

  (.2188، 8زارعی و عزیزی)

 آب میوه درصد= وزن میوه -(وزن پوست+وزن بذر ) ×811
 

 آب میوه خصوصیات بیوشیمیاییگیری  اندازه
در آب میوه توسط دستگاه  محلولمیزان مواد جامد 

درجه  21و در دمای  Atago)مدل ) 2رفراکتومتر دستی

گیری و بر اساس درجه بریکس گزارش  گراد اندازه سانتی

متر  pHعصاره میوه از دستگاه  pHتعیین  برای .شد

Elmteron  مدلCP– 501 یتهاسیدمیزان  .استفاده شد 

نرمال و تا  8/1 سوداز روش تیتراسیون با قابل تیتراسیون 

گرم  و بر اساس میلی گیری اندازه pH= 2/1 رسیدن به

گرم آب  811در ( اسید غالب آب میوه انار)اسید سیتریک 

 بیان برای(. 2188، 9اکسی و ترکمن) میوه گزارش شد

رابطة  ازنیز  (میوه شاخص رسیدگی)طعم  شاخص

TSS/TA روش بهث  ویتامین گیری اندازه. استفاده شد 

 معرف و در حضور پتاسیم یدور از استفاده با تیتراسیون

گرم  و میزان آن بر حسب میلی انجام شد درصد 8 نشاسته

و همکاران،  4برکات) آب میوه گزارش شد گرم 811در 

8379.) 

 1کالچوومیزان ترکیبات فنولیک با روش فولین سی

 81 مدت به شده میوه سانتریفیوژ آب از. گیری شد اندازه

 برای این منظور دقیقه دور در 81111 سرعت با دقیقه

 ،ها میوه آب کل فنل میزان گیری اندازهبرای . شد استفاده

 دستگاه توسط استاندارد و نمونه جذب میزان

 کشور ساخت( UV/Visible 2100 مدل) اسپکتروفتومتر

 نهایت در و گردید قرائت نانومتر 721 موج آمریکا در طول

اسید  گرم میلی صورت به نمونه کل یکلوفنترکیبات  میزان

سینگلتون و ) شد بیانوزن تر  گرم 811 در گالیک

 (.8321، 2روسی

                                                             
1. Zarei and Azizi  
2. Hand Refractometer  
3. Eksi and Turkmen  
4. Barakat  
5 .Folin-Ciocalteu  

6 .Singelton and Rossi  

نیز یزان آنتوسیانین کـل در آب انار ارقام مورد مطالعه م

در این . گیری شد اندازه pHبا استفاده از روش اختالف 

های تهیه شده با استفاده از  روش میزان جذب نمونه

 711و  191های  دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج

گیری  اندازه 4و  8متفاوت  pHنانومتر همراه با بافرهای با 

در گرم  ر حسب میلینهایت میزان آنتوسیانین کل ب و در

 (. 2118، 7گیستی و رولستاد) گزارش شد گرم 811

 و تحلیل آماریتجزیه 
های کامل تصادفی و در  این آزمایش در قالب طرح بلوک

افزار آماری  به کمک نرم ها آنالیز داده. سه تکرار انجام شد

SAS  ها با استفاده از آزمون  و مقایسه میانگین 2/3نسخه

. درصد انجام شد 1در سطح احتمال  ای دانکن چند دامنه

از تقسیم انحراف معیار هر صفت بر  1ضریب تغییرات

و میانگین صفات مورد  میانگین آن صفت محاسبه شد

مطالعه در ارقام مختلف برای آنالیزهای چند متغیره مورد 

های اصلی و  لفهؤمبه تجزیه . استفاده قرار گرفت

و  دوم وهای اول  لفهؤبر اساس منیز بعدی  دو هاینمودار

  .شدانجام   SPSS 16آماریر نرم افزااستفاده از با 

 

 و بحث نتایج

  شناسیریختخصوصیات 
در  میوه شناسی ریختنتایج تجزیه واریانس خصوصیات 

مورد نشان داد که ارقام ارقام مختلف انار مورد مطالعه 

 1احتمال  در سطحمیوه قطر تاج از نظر صفت بررسی 

درصد با  8 احتمال صفات دیگر در سطح نظردرصد و از 

بین در (. 8جدول )دارند  یدار یکدیگر اختالف معنی

ضریب  بیشترین ،مطالعهمورد شناسی  ریختصفات 

ترتیب  درصد به 92/21و  41/28، 13/24به مقدار  تغییرات

برای وزن کل آریل در هر میوه، وزن پوست میوه و وزن 

نیز متعلق به  ترین ضریب تغییرات کم. به دست آمدمیوه 

درصد  41/7و  12/2ترتیب با  صفات قطر و طول میوه به

ترین طول  آمده کم بر اساس نتایج به دست (.2 جدول)بود 

گیری شد و ارقام گر، پوست  اندازهمیوه در رقم سورهی 

داری  قرمز، میرزایی و یزدانی از نظر قطر میوه تفاوت معنی

 اکبری، گالبی، وزن میوه در ارقام علی. با هم نداشتند

داری با هم نداشتند و  سرخی تفاوت معنی سورهی و لپ

که ارقام گـر، پوست ترین مقدار بودند، در حالی دارای کم

                                                             
7. Giusti and Wrolstad  
8. Coefficient of Variation  
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 انار مورد مطالعه های رقم در شناسی ریختریانس صفات تجزیه وا - جدول 
درجه  منابع تغییرات

 آزادی

 تعداد دانه

 در میوه

 درصد اّب

 میوه

ضخامت 

 پوست

 میوه

 وزن پوست

 میوه

 طول

 تاج

 قطر

 تاج

 طول

 میوه

 قطر

 میوه

 وزن

 میوه

 کل وزن

در  آریل

 میوه

 وزن صد

 آریل

41/244 2 بلوک ns 23/9 ns 149/1 ns *41/8273 99/1 ns ns 119/1 *11/22  84/87 ns *94/8142 ns 12/912 294/1 ns 

 22/41** 91/7212** 88/3187** 89/14** 21/811** 12/4* 21/92** 92/8717** 88/8** 29/79** 88/22322** 7 رقم

 21/8 12/111 13/281 11/2 21/1 22/8 31/1 49/998 81/1 11/2 12/22224 84 آزمایشی خطای 

ns،
 .باشد میبر اساس آزمون دانکن درصد  8و  1دار بودن در سطح احتمال  معنیداری،  عدم معنیترتیب بیانگر  به **و  * 

 

 انار محلیهای  رقموه در برخی می شناسی ریختمقایسه میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات  - جدول 

ضخامت پوست میوه  (%)وه یآب م تعداد دانه در میوه رقم
(mm) 

وزن پوست میوه 
(g) 

 (mm)قطر تاج  (mm)طول تاج 

77/979 اکبری علی  ± 14/1 d 47/22  ± 724/1 bc 422/9  ± 221/1 cd 8/19  ± 23/4 bc 24/22  ± 181/1 bc 77/81  ± 221/8 bc 

84/143 ـرگ  ± 11/97 ab 73/29  ± 811/1 c 789/4  ± 871/1 a 7/891  ± 48/82 a 11/28  ± 222/1 c 12/82  ± 494/1 ab 

7/473 پوست قرمز  ± 22/89 bc 93/92  ± 248/1 a 72/9  ± 818/1 c 8/823  ± 3/9 a 92/29  ± 832/1 ab 11/82  ± 123/1 ab 

12/912 گالبی  ± 927/1 d 41/91  ± 291/1 a 442/4  ± 292/1 ab 2/883  ± 1/9 a 22/24  ± 914/1 a 27/81  ± 449/1 a 

22/411 سورهی  ± 12/82 bc 22/87  ± 282/1 d 222/9  ± 927/1 c 24/12  ± 91/7 c 94/82  ± 184/8 e 88/82  ± 172/1 b 

94/129 میرزایی  ± 43/28 a 19/22  ± 139/8 b 17/2  ± 88/1 d 12/12  ± 21/9 bc 17/81  ± 419/1 e 12/89  ± 842/1 c 

14/181 یزدانی  ± 1/91 a-c 41/98  ± 413/1 a 12/9  ± 821/1 bc 1/842  ± 17/81 a 22/22  ± 917/1 bc 21/82  ± 289/1 ab 

92/413 سرخی لپ  ± 48/84 c 42/21  ± 437/8 bc 832/9 ± 824/1 cd 1/884 ± 47/21 ab 79/81  ± 212/1 d 12/81  ± 127/1 bc 

43/17 انحراف معیار  11/4  21/1  11/29  41/9  22/8  

79/81 )%( ضریب تغییرات  29/81  91/87  41/28  19/82  71/7  
 .باشند میبر اساس آزمون دانکن  درصد 1در سطح احتمال  دار اختالف معنیفاقد  ،ف مشترک در هر ستونهای دارای حداقل یک حر میانگین

 

 انار محلی های رقممیوه در برخی  شناسی ریختمقایسه میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات  - ادامه جدول 

 رقم
 (g) وزن میوه (mm) قطر میوه (mm) طول میوه

 در میوه آریلکل ن وز

(g) 

 (g) آریلوزن صد 

41/71 اکبری علی  ± 372/8 b 17/79  ± 912/1 d 14/287 ± 198/9 c 44/894 ± 33/8 b 36/29± 0/867c 

4/14 گـر  ± 13/2 a 22/12 ± 913/9 a 18/974 ± 72/82 a 12/244 ± 82/87 a 41/95± 1/1b 
91/11 پوست قرمز  ± 11/1 a 44/12  ± 127/8 a 48/941 ± 181/3 ab 21/282 ± 11/2 a 45/2± 0/58a 

92/71 گالبی  ± 382/1 b 27/77  ± 721/1 cd 24/214 ± 19/81 c 94/891 ± 1/2 b 41/86± 0/277b 

23/71 سورهی  ± 717/8 c 12/71  ± 822/1 cd 12/241 ± 14/82 c 22/829 ± 9/1 b 33/93± 0/6d 

17/72 میرزایی  ± 393/1 b 24/19  ± 271/8 ab 23/911 ± 14/24 b 41/228 ± 72/89 a 36/96± 0/547c 
87/11 یزدانی  ± 211/8 a 27/17  ± 318/8 a 12/921 ± 94/81 a 28/222 ± 19/81 a 42/85± 0/45b 

24/77 سرخی لپ  ± 123/8 b 31/71  ± 442/8 bc 91/217 ± 12/29 c 47/842 ± 12/21 b 37/98± 0/87c 

32/1 انحراف معیار  23/1  21/21  41/41  14/9  

41/7 )%( ضریب تغییرات  12/2  92/21  13/24  21/3  
 .باشند می درصد بر اساس آزمون دانکن 1دار در سطح احتمال  حرف مشترک در هر ستون، فاقد اختالف معنی های دارای حداقل یک میانگین

 

در . قرمز و یزدانی دارای بیشترین مقادیر وزن میوه بودند

بین ارقام مورد بررسی رقم پوست قرمز دارای بیشترین 

ارقام  ،از نظر تعداد دانه در میوه. وزن صد آریل بود

 .ترین مقادیر این صفات بودند اکبری و گالبی دارای کم علی

نیز در ارقام گر و گالبی بیشترین ضخامت پوست میوه 

 ترین طول تاج میوه نیز متعلق به ارقام کم. گیری شد اندازه

همچنین ارقام پوست قرمز، یزدانی . سورهی و میرزایی بود

ترین  و گالبی دارای بیشترین و رقم سورهی دارای کم

 (.2جدول )درصد آب میوه بودند 

  خصوصیات بیوشیمیایی آب میوه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی میوه در 

نشان داده شده 9های انار مورد مطالعه در جدول  رقم
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های مورد بررسی از نظر همه صفات بیوشیمیایی  رقم. است

مورد مطالعه به جز میزان ویتامین ث دارای اختالف بسیار 

دامنه تغییرات ترکیبات . بودندداری با یکدیگر  معنی

گرم و  811گرم در  میلی 91/21-12/11فنولیک بین 

 811گرم در  میلی 42/1-128/8اسید قابل تیتراسیون بین 

اکبری  سرخی و علی های لپ رقم (.4جدول )گرم بود 

ترین مقدار صفات شاخص  ترتیب دارای بیشترین و کم به

دامنه تغییرات . رسیدگی و میزان مواد جامد محلول بودند

های مورد بررسی نیز بین  میزان آنتوسیانین کل در رقم

(. 4جدول )لیتر آب میوه متفاوت بود  میلی 48/8تا  28/1

ترین مقادیر آنتوسیانین کل، ترکیبات فنولیک و اسید  کم

ها  سرخی و بیشترین مقادیر آن قابل تیتراسیون در رقم لپ

 (.4جدول ) گیری شدند اکبری اندازه در رقم علی

 

 انار های رقممیوه در برخی آب تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی  -3جدول 

درجه  منابع تعییرات

 آزادی

ترکیبات  اسیدیته

 فنولیک

مواد جامد  ویتامین ث

 محلول

 یتهاسید

 تیتراسیون قابل

شاخص 

 رسیدگی

 آنتوسیانین

 کل

111/1 2 بلوک ns 13/9 ns 11141/1 ns 1114/1 ns 1193/1 ns 288/1 ns 11111/1 ns 

789/1 7 رقم ** **19/921  2942/1 ns **13/82  **8828/1  **918/1  **81333/1  

 11112/1 131/1 1121/1 144/1 1184/1 91/9 111/1 84 یآزمایشخطای 
ns *  باشد درصد می 8و  1دار بودن در سطح احتمال  معنیداری،  عدم معنیترتیب بیانگر  به **و. 

 

 انار محلی های رقمدر برخی آب میوه یار و ضریب تغییرات صفات بیوشیمیایی عمقایسه میانگین، انحراف م -4جدول 

 کفنولیترکیبات  اسیدیته ارقام
(mg/l00 g) 

 مواد جامد

 (%)محلول 

 قابل یتهاسید

 (mg/100 g) تیتراسیون 
 رسیدگی شاخص

(TSS/TA) 
 کل آنتوسیانین

(mg/100 g) 

اکبری علی  1/2 ± 198/1 f 12/11 ± 1111/1 a 47/88 ± 14/1 f 12/8 ± 18/1 a 73/81 ± 881/1 f 48/8 ± 182/1 a 

79/9 گـر ± 123/1 c 37/93 ± 1181/1 c 89/84 ± 122/1 c 31/1 ± 191/1 b 17/84 ± 224/1 d 11/1 ± 141/1 g 

99/9 پوست قرمز ± 191/1 e 92/92 ± 1882/1 de 82/84 ± 123/1 c 32/1 ± 143/1 b 71/84 ± 814/1 c 12/8 ± 183/1 e 

14/2 گالبی ± 197/1 f 98/92 ± 1114/1 de 11/82 ± 22/1 e 13/1 ± 121/1 bc 41/89 ± 292/1 e 84/8 ± 188/1 d 

77/9 سورهی ± 187/1 c 71/42 ± 1182/1 b 28/82 ± 87/1 e 77/1 ± 14/1 d 11/81 ± 891/1 c 28/8 ± 189/1 b 

13/9 میرزایی ± 119/1 b 99/91 ± 1111/1 d 31/81 ± 122/1 b 22/1 ± 12/1  e 72/21 ± 197/1 b 1/8 ± 113/1 f 

41/9 یزدانی ± 181/1 d 22/23 ± 112/1 ef 19/89 ± 12/1 d 12/1 ± 123/1 d 13/81 ± 122/1 c 2/8 ± 117/1 c 

سرخی لپ  81/4 ± 117/1 a 91/21 ± 119/1 f 29/81 ± 817/1 a 41/1 ± 187/1 f 41/48 ± 941/1 a 289/1 ± 189/ h 

411/1 انحراف معیار  74/81  91/2  831/1  34/3  21/1  

73/89 ضریب تغییرات  27/21  12/87  29/24  18/12  11/29  

.باشند می ٪1دار در سطح احتمال  معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون، فاقد اختالف  میانگین

 

 های اصلی تجزیه به مؤلفه
عامل  9های اصلی تعداد  پس از انجام تجزیه به مؤلفه

درصد از  79/17مشخص شد که درمجموع توانستند 

عامل اول (. 1جدول )تغییرات کل را توجیه نمایند 

ها را توجیه  درصد از کل واریانس داده 11/97تنهایی  به

ترین ضرایب عاملی مثبت متعلق  در این عامل بزرگ. کرد

 مواد جامد محلول و وزن میوه بود و به صفات قطر میوه،

ترین ضرایب عاملی منفی متعلق به صفات  همچنین بزرگ

محتوای ترکیبات فنولیک، ویتامین ث و آنتوسیانین کل 

بنابراین این عامل تحت عنوان عوامل مرتبط با اندازه . بود

در عامل دوم صفات قطر تاج، . و کیفیت میوه نامیده شد

وست میوه، قطر تاج و طول میوه وزن صد آریل، ضخامت پ

ترین ضرایب عاملی مثبت بودند و به دلیل  دارای بزرگ

کاربرد ارقام برای مصارف مختلف که این صفات در نوع  این

عنوان عوامل غیرخوراکی  لذا این عامل به ،درناهمیت دا

 درصد از 42/94این عامل توانست . گذاری شد میوه نام

در عامل سوم صفاتی مانند . تغییرات کل را توجیه نماید

دارای ضرایب عاملی  و وزن آریل در میوه آریلتعداد 

 مثبت و باالیی بودند؛ بنابراین این عامل به نام عامل صفات

 42/81این عامل . گذاری گردید میوه نام آریلمرتبط با 

که دو  با توجه به این .درصد از کل تغییرات را توجیه کرد

 تغییرات را توجیه نمودند و به درصدمؤلفه اول بیشترین 

نمودار مختصات بر اساس  صورت مستقل از هم هستند،

طور عامل به که این دو زمانی .این دو عامل رسم گردید
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و همزمان با یکدیگر در یک نمودار در نظر گرفته شدند 

چهار گروه  ،فات در آن مورد بررسی قرار گرفتپراکنش ص

در گروه اول صفات شاخص . (8شکل ) قابل تفکیک بودند

رسیدگی، میزان مواد جامد محلول، اسیدیته آب میوه و 

تعداد آریل قرار گرفتند که قادرند ارقامی که دارای مقادیر 

در گروه دوم . باشند را مشخص نمایند باالی این صفات می

در  آریلکل وزن پوست میوه، وزن میوه، قطرمیوه، وزن 

و طول میوه قرار  یلآر، حجم آب میوه، وزن صد میوه

این صفات دارای همبستگی باالیی با یکدیگر . دارند

در گروه سوم . هستند و بنابراین در یک گروه قرار گرفتند

میزان اسید قابل تیتراسیون، طول تاج، قطر تاج و  صفات

دارای مقادیر عاملی نزدیک به  پوست میوهضخامت 

ویتامین یکدیگر بودند و درنهایت صفات درصد آب میوه، 

فنولیک در گروه ترکیبات ی اث، میزان آنتوسیانین و محتو

 . گرفتند قرارچهارم 

اساس نمودار دو بعدی پراکنش ارقام و صفات مورد بر
 

 صفات مورد مطالعهضرایب عاملی، سهم واریانس نسبی و واریانس تجمعی  -5 جدول

 9 2 8 مؤلفه

 42/81 42/94 11/97 سهم واریانس نسبی

 79/17 27/72 21/48 سهم واریانس تجمعی

 0/674 0/231- 0/695 در میوهآریل تعداد 

 0/736- 0/277 0/349 درصد آب میوه

 0/044 0/781 0/094- ضخامت پوست میوه

 0/389- 0/877 0/202- طول تاج میوه

 0/045 0/762 0/595 طول میوه

 0/311- 0/776 0/247- قطر تاج میوه

 0/318 0/447 0/824 قطر میوه

 0/196- 0/731 0/606 وزن پوست میوه

 0/178- 0/842 0/468 وزن صد آریل

 0/100 0/087 0/792- میزان ویتامین ث

 0/200 0/612- 0/683 اسیدیته

 0/324- 0/515- 0/751 مواد جامد محلول

 0/313 0/735 0/532- قابل تیتراسیون یتهاسید

 0/454- 0/673- 0/564 شاخص رسیدگی

 0/417 0/515 0/748 وزن میوه

 0/655 0/300 0/673 در میوه آریلکل وزن 

 0/300 0/235 0/747- آنتوسیانین کل

 0/460 0/100- 0/805- ترکیبات فنولیک

 

گروه اول شامل (. 2شکل )گروه مشخص شدند  4مطالعه، 

که دارای شاخص  میرزایی بودندسرخی و  ارقام لپ

باالتری نسبت به  pHرسیدگی، میزان مواد جامد محلول و 

گروه دوم شامل ارقامی هستند که . باشند سایر ارقام می

در  آریلدارای وزن میوه و آریل، طول و قطر میوه، تعداد 

و شامل ارقام پوست قرمز،  بودند یباالتر آریلمیوه و وزن 

در گروه سوم رقم گالبی قرار گرفت که . گر و یزدانی شدند

دارای بخش غیرخوراکی بیشتری نسبت به سایر ارقام بود، 

 که دارای میزان اسید قابل تیتراسیون باالیی نیز ضمن این

گروه چهارم اکبری و سورهی در  م علیارقادرنهایت . بود

قرار گرفتند که دارای میزان آنتوسیانین، محتوای ترکیبات 

فنولیک، و درصد آب میوه باالتری نسبت به سایر ارقام 

 .بودند

انار محلی مورد های  رقمبر اساس نتایج به دست آمده 

 مطالعه از نظر بیشتر صفات مورد بررسی دارای تفاوت

 دهنده تنوع باال در بین دار با یکدیگر بودند که نشان معنی

با توجه به کاربردهای . باشد مورد مطالعه میهای  رقم

 های مختلف انار در تغذیه و سالمت انسان متفاوت قسمت

ت فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار مورد بررسی قرار صفا

صورت ویژه  گرفت تا رقم مناسب جهت هر کاربرد به
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 . پیشنهاد گردد

به رقم و  وزن یکی از خصوصیات مهم میوه است که

 کالیسکان و) شرایط زیست محیطی بستگی دارد

 وزن پوست میوه در ارقام مورد مطالعه(. 2189، 8بایاضیت

 و همکاران 2مقادیر گزارش شده توسط مارتینزتر از  کم

بیان کردند که ( 2117) 9میردهقان و راحمی .بود (2182)

در اوایل . یابد پوست در طول بلوغ کاهش می که درصد

را  تر وزن میوه وزن پوست غالب است و بیش فصل،

ها غالب  وزن آریل ،دهد، ولی طی رسیدن تشکیل می

گردد و این یک  میباعث کاهش درصد پوست  شود و می

همچنین  .شود رشدی برای میوه محسوب می نوع الگوی

 و طراحی جهت ویژه طور به ،تاج قطر و طول صفات بررسی

 و نقل و حمل جهت میوه مناسب بندی بسته انتخاب

، 4آلتیسنت-والرو و رویز) رسند می نظر به مناسب انبارمانی

حاضر بیشتر مقادیر طول و قطر تاج ارقام مطالعه (. 2111

 و همکاران 1از دامنه مشاهده شده در مطالعه منصور

فر  از مقادیر گزارش شده در مطالعه تهرانی تر کم و (2184)

صیات در بین خصو .باشند می( 8939) و همکاران

از شاخص رسیدگی گیری شده،  بیوشیمیایی اندازه

در کننده کیفیت مطلوب  ترین پارامترهای تعیین مهم

را برای  باشد که برخی از محققان آن می ها وهمی بسیاری از 

و همکاران،  2مارتینز) اند کار برده بندی ارقام انار نیز به طبقه

این صفت در (. 2182و همکاران،  7؛ کام2182همکاران، 

عنوان شاخصی جهت  میان ارقام بسیار متفاوت است و به

و همکاران،  1مزیان) شود کار برده می رسیدگی میوه به

در این مطالعه انار مورد اخص رسیدگی در ارقام ش (.2182

 و همکاران 3بارون مطالعهشده در  گزارشز مقادیر اپژوهش 

 . ایتالیایی بیشتر بودانار ر ارقام د( 2118) همکاران

کردن  خالصه ،های اصلی لفهؤاز اهداف اصلی تجزیه به م

لفه اصلی و ؤصفات کمی مورد بررسی در قالب چند م

اولین . باشد تبیین تنوع کل میتعیین نقش این صفات در 

های  دهنده بیشترین مقدار تغییرات داده نشان اصلی مؤلفه

دوم بیشترین  مؤلفه. تها اس مؤلفه اولیه، نسبت به سایر

                                                             
1. Caliskan and Bayazit  
2. Martinez  
3. Mirdehghan and Rahemi  
4. Valero and Ruiz-Altisent  
5. Mansour  
6. Martínez  
7 .Cam  
8. Meziane  

9. Barone  

اول را نشان  مقادیر مربوط به مؤلفه جز مقدار تغییرات، به

ها برقرار  سایر مؤلفهبرای  ترتیب به دهد و این وضعیت می

با توجه به اهمیت و کاربرد این . (8911، فرشادفر) است

روش در تعیین و تفکیک ارقام مناسب برای هدف مورد 

های اصلی در مطالعه حاضر سه عامل  مؤلفهبه  تجزیهنظر، 

اکثر متغیرهایی که در این تجزیه بار  را نشان داد واصلی 

های مهم برای تفکیک  از ویژگی ،داشتند ییعاملی باال

بر اساس  سپس .بودندکاربردهای مختلف  رایبارقام انار 

که  به اینبا توجه . دو مؤلفه اول بای پالت رسم گردید

صفات وزن میوه و آریل، طول و قطر میوه، ضخامت 

 قابل تیتراسیون یتهپوست، میزان مواد جامد محلول، اسید

، (2188، 88؛ زوآی و مارس2111 و همکاران 81دروگودی)

؛ 2111و همکاران،  82دورگاک) شاخص رسیدگی

 طول و قطر تاج میوه ،(2113و همکاران،  89سرخوش

ترین صفات در  مهم( 2113سرخوش و همکاران، )

و با توجه به اهمیت ترکیبات  باشند بندی انار می طبقه

پالت حاصل  در بایبیوشیمیایی در تغذیه و سالمت انسان 

ارقام را برای  ،با بررسی ترکیبی از صفات توان می

های  رقمدر گروه اول . دکاربردهای مختلف معرفی نمو

با شاخص رسیدگی، مواد جامد  میرزاییسرخی و  لپ

بنابراین این  ،قرار داشتند باالتر pHو ، تعداد آریل محلول

. رندو یا فرآوری کاربرد داخوری  تازهمصارف گروه جهت 

 های با میوه یزدانی و پوست قرمز های رقمشامل  مگروه دو

بنابراین  ،ندبودتر  های بیشتر و بزرگ تر و تعداد دانه درشت

 خوری صورت تازه طور عمده به توانند به نیز میها  رقماین 

قرار  در گروه سومتنهایی  بهگالبی   رقم. مصرف شوند

تر نسبت به سایر  به دلیل دارا بودن پوست ضخیم گرفت و

خوری  و اسید قابل تیتراسیون باالتر جهت تازهها  رقم

توان در صنعت فرآوری از آن  رسد و می نظر نمی مناسب به

 . استفاده نمود

 های مختلف میوه انار تمام بخشکه امروزه  با توجه به این

از جمله پوست آن به دلیل داشتن ترکیباتی مانند 

ها برای مصارف  و ایندول آمین اسید الژیکآها،  فنول پلی

اکسیدانی در پیشگیری و یا حتی درمان  دارویی و آنتی

گیرند  هایی مانند سرطان مورد استفاده قرار می بیماری

                                                             
10.  Drogoudi  
11. Zaouay and Mars  
12. Durgaç  

13. Sarkhosh  
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 های اصلی  نمودار دو بعدی پراکنش صفات بر اساس دو مؤلفه اول حاصل از تجزیه مؤلفه.   شکل

 

 که پوست و همچنین به دلیل این( 2111و همکاران،  8وو)

تر در انار باعث جلوگیری از ایجاد ضربه و  ضخیم پوست

بندی و حمل و نقل میوه  خراش در حین برداشت، بسته

 تواند می ضخیم بودن پوست میوه از این نظر ،شود می

گروه . عنوان یک خصوصیت مناسب در نظر گرفته شود به

اکبری و سورهی بود که دارای  یهای عل چهارم شامل رقم

بیشترین مقادیر آنتوسیانین کل، محتوای ترکیبات 

قرارگرفتن این صفات . فنولیک و ویتامین ث بودند

نظر تفکیک ارقام و  صورت توأم در یک گروه از نقطه به

 داشتن ترکیبات بیوشیمیایی مفید برای سالمت انسان،

دلیل  به توانند می ها بنابراین این رقم .باشد حائز اهمیت می

عنوان یک میوه با ارزش  اکسیدانی باالتر به ظرفیت آنتی

 فنولیک میزان ترکیبات .کیفی باال مورد توجه قرار گیرند

و  2نگی) اکسیدانی همبستگی مثبتی دارد با ظرفیت آنتی

این وجود با  ،(2181و همکاران،  9؛ زاهین2119همکاران، 

ها که منجر به  های آنزیمی فنل دلیل فعالیت وجود به

که دارای ترکیبات   ارقامی ،شود شدن میوه می  ای قهوه

ای شدن مستعدتر  به قهوه ،فنولیک بیشتری هستند

همچنین  (.2117و همکاران،  4قارنهاسدی) باشند می

وع رقم، شرایط محیطی، عوامل گزارش شده است که ن

پس از برداشت، انبارداری و فاکتورهای فرآوری ممکن 

                                                             
1. Wu  
2. Negi  
3. Zahin  

4. Asadi-Gharneh  

 ثیر داشته باشندأآنتوسیانین در عصاره انار تمیزان است بر 

 (. 2111و همکاران،  1گیل)

 

 گیری کلی نتیجه

دست آمده از این پژوهش،  طور کلی بر اساس نتایج به به

محلی انار مورد مطالعه از نظر خصوصیات های  رقم

وشیمیایی میوه اختالف قابل بیشناسی و ترکیبات  ریخت

برتر  های رقموجود این تنوع امکان گزینش . توجهی دارند

با وجودی که . سازد جهت مصارف خاص را میسر می

برتر از نظر کلیه صفات   رقمرا به عنوان رقمی توان  نمی

نتایج این مطالعه کمی و کیفی معرفی کرد، اما بر اساس 

یل داشتن مواد جامد دل سرخی و میرزایی به های لپ رقم

گردد، برای  تر میوه می بیشتر که باعث طعم شیرینمحلول 

دلیل داشتن پوست  به گالبیرقم خوری و  مصارف تازه

ضخیم و میزان اسید قابل تیتراسیون باالتر، برای مصارف 

اکبری و  علیهای  رقمهمچنین . شوند یشنهاد میپفرآوری 

توسیانین کل و به دلیل داشتن مقادیر باالی آن سورهی

برتر از نظر داشتن ترکیبات های  رقمترکیبات فنولیک از 

با داشتن ترکیبات ها  رقماین . شوند بیوشیمیایی معرفی می

نقش مهمی در پیشگیری و  باالتر، اکسیدانی طبیعی آنتی

تواند از دیدگاه  ها دارند و بنابراین می درمان بیماری

 .رار گیرندقویژه ای و دارویی مورد توجه  تغذیه

                                                             
5. Gil  
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